
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 серпня 2022 року        № 263 

 

Про коригування тарифу на централізоване 

водопостачання КП "Миргородводоканал" 

Миргородської міської ради 

 

 

Відповідно до п.п. 2 п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на комунальні послуги» із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.06.2021р. № 613, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження 

Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення», враховуючи звернення КП 

«Миргородводоканал» Миргородської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Провести коригування тарифу Комунальному підприємству «Миргородводоканал» 

Миргородської міської ради на централізоване водопостачання на території 

Миргородської міської територіальної громади шляхом внесення змін в додатки до 

рішення виконавчого комітету №283 від 14 липня 2021 року "Про встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП 

"Миргородводоканал" Миргородської міської ради, а саме: 

 

1.1. Встановити тариф на централізоване водопостачання на території Миргородської 

міської територіальної громади, згідно з додатком 1 за структурою, наведеною у 

додатку 2 (додаються). 

 

2. Відповідальність за правильність розрахунків покласти на Комунальне підприємство 

«Миргородводоканал» Миргородської міської ради. 
 

3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

міської ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів. 

 

4. Комунальному підприємству «Миргородводоканал» Миргородської міської ради 

інформувати споживачів про зміну тарифу на централізоване водопостачання 

відповідно до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги". 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Молочко Н.В. 

 

 

Міський голова      Сергій СОЛОМАХА 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 17 серпня 2022 року № 263 

 

 

Тариф на комунальну послугу з централізованого водопостачання 

КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради 

 

Вид послуги Одиниця 

виміру 

Вартість 

централізоване водопостачання 1 м3 18,18 грн.  

 

 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету      Антоніна НІКІТЧЕНКО 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 17 серпня 2022 року № 263 
 

Структура тарифу на централізоване водопостачання  

КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради 

 
№ 

з/п 
Найменування показників 

централізоване водопостачання 

тис.грн. на рік грн./м3 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 26426,09 16,720 

1.1 електроенергія 10093,30 6,386 

1.2 матеріальні ресурси  2901,44 1,836 

1.3 витрати на оплату праці 3997,11 2,529 

1.4 

єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне 

страхування  

879,36 0,556 

1.5 амортизаційні відрахування 388,55 0,246 

1.6 інші прямі витрати 889,91 0,563 

1.7 загальновиробничі витрати, у тому числі: 7276,42 4,604 

1.7.1 витрати на оплату праці 3988,01 2,523 

1.7.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне 

страхування  

867,00 0,549 

1.7.3 амортизаційні відрахування 171,16 0,108 

1.7.4 витрати пов’язані зі сплатою податків 1482,80 0,938 

1.7.5 інші витрати 767,45 0,486 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 2307,14 1,460 

2.1 витрати на оплату праці 1626,96 1,029 

2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне 

страхування  

344,54 0,218 

2.3 амортизаційні відрахування 27,01 0,017 

2.4 інші витрати 312,23 0,196 

3 Витрати на збут 0 0 

3.1 витрати на оплату праці 0 0 

3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне 

страхування  

0 0 

3.3 амортизаційні відрахування 0 0 

3.4 інші витрати 0 0 

4 Інші операційні витрати 0 0 

5 Фінансові витрати 0 0 

6 Повна собівартість 28733,53 18,18 

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі:  0 0 

7.1 податок на прибуток 0 0 

7.2 дивіденди 0 0 

7.3 резервний фонд (капітал) 0 0 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 

7.5 Інше використання прибутку 0 0 

8 Вартість централізованого водопостачання, тис. грн. 28733,53 

9 Тариф на централізоване водопостачання, грн./м3 (без 

ПДВ) 

 

18,18 

10 ПДВ 0 

11 Обсяг реалізації 1580,70 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету      Антоніна НІКІТЧЕНКО 

 


